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Voor eenigen tijd kwamen mij eenige exemplaren in handen

eener Neptis-soort, afkomstig van de Key-eilanden ; ik dacht

eerst i\". Polion Grose-Smith (Rhop. Exot. Vol. 3, pi. 4) voor

mij te hebben, doch na eenige beschouwing bleek, dat er

punten van verschil bestonden, voornamelijk in teekening en

kleur. Polion Grose-Smith, die volgens zijn opgaaf afkomstig

is van Boeroe, is geheel donker bruin gekleurd, terwijl het cT

zwartachtig bruin is. De teekening; is oreelachtio; wit of geel.

Aan den achterrand der voorvleugels zijn geen 2 kleine vlekjes,

tei;wijl de 5 duidelijke geelwitte vlekken in de voorvleugel-

punt slechts door 2 lichtblauwe zijn aangegeven. De achter-

vleugels zijn bij Polion chocolade-brnin, bij Keyensis zeer

donker bruin tot zwartachtig bruin, terwijl de witbruin-

achtige teekening, zooals Polion haar vertoont, hier lichtblauw

is (d") en zeer lichtgrijs (9).

Het 9 dezer nieuwe soort vertoont meerdere verschillen met

Polion, terwijl op de voorvleugels, evenals bij het c/", tegen

den achterrand de 2 vlekjes ontbreken en bij de punt dezer

vleugels zijn de 2 rijen witbruinachtige vlekjes minder duidelijk,

terwijl die, welke meer naar den rand gelegen zijn, geheel
ontbreken. Ten slotte merk ik nog als verschil op, dat de
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golving der voor- en achtervleugels niet zoo ontwikkeld is

als bij Polioii.

De onderzijde van het d" is bij deze nieuwe soort niet

roodachtig, zooals Grose-Smith bi] Polion (I.e. p, 14) opgeeft,

doch grijsachtig bruin, terwijl de leekening tegen den rand der

achtervlengels onduidelijk is aangelegd, door gelykkleurigheid

met de grondkleur. Het lichtblauwachtige der vlekken van

de bovenzijde schemert door. Overigens zijn er geen ver-

schillen met Polion, terwijl ook de vlucht dezelfde is.

Thans ga ik over tot eene beschrijving der nieuwe soort.

Sprieten, kop en thorax als bij Polion, doch bij d" en ^

donkerder gekleurd. Voorvleugels zwart of zwartbruin en bij

het r^ bruinzwart; op ongeveer ^j-?, van de voorvleugellengte

vanaf den wortel komen 2 witte vlekken voor, bij het d* 2

blauwe; deze zijn in tint nogal verschillend, doch bij de 2 2

vrij zuiver wit. Tegen den voorrand komen 2 grootere vlekken

voor, waarvan de bovenste gewoonlijk grooter is; meer naar

beneden heeft men weder 2 dergelijke vlekken, doch grooter

en opgericht. Üe plaatsing dezer vlekken in de cellen is

nagenoeg o-elijk aan die van Polion. zoodat ik ze hier niet

zal noemen. Tegen den achterrand komen iets onder de

vleugelpunt 2 kleine lichtblauwe vlekken te voorschijn, terwijl

bij het 2 ^^^^ dubbele rij witachtig bruine langs den g e-

h eel en achterrand te zien is; bij het <^ is deze teekening

zoo goed als onzichtbaar. De rand der voorvleugels is wit en

zwart gekleurd.

Achtervleugels bij het d* zwart en die van het 9 zeer donker-

bruin. Op deze komt eene vlekkenrij voor, welke op ongeveer

^/g van den wortel begint en flauw tegen den voorrand ge-

bogen is; op ongeveer */; van den wortel komt bij J" en

c^, doch van het eerste bijna onzichtbaar, eene samensmeltende

vlekkenrij voor, welke bijna een band vormt,, waarin lichtere

puntjes te zien zijn, vooral tegen den voorrand; onder deze

band bevindt zich een dergelyke, 2'^*^, doch zeer donker eu
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daardoor onduidelijk. De rand dezer vlengeh is bij het 2 wit

en zwart gekleurd, bij den d" effen zwart of donker bruin.

De onderzijde is bij beide seksen ongeveer gelijk, doch bij

het Ç donkerder; kleur chocolade-bruin; de teekening der boven-

zijde schemert door; de dwarsband van het 2 op de achter-

vleugels (zie pi. 4) is duidelijker en lichter van kleur en

vertoont tusschen elke ader eene onderbreking; de derde of

laatste langsstreep, die op de bovenzijde niet voorkomt, loopt

tegen den voorrand met de 2^*® samen ; bij het d' is deze S*^*^

langsstreep door enkele kleine puntjes aangeduid.

Het abdomen is op de onderzijde bleekgeel ; de voorpooten

witachtig ; achterpooten evenals de vleugels gekleurd, doch met

wat grijswit doormengd
;

palpen grijsachtig.

Van deze soort bevinden zich 5 exemplaren iu m ij n e

collectie, welke afkomstig zijn van den Heer Tamson, te

's-Gravenhage.

NASCHRIFT.

In het Museum te Leiden bevinden zich enkele exemplaren

eener Neptis-soort, welke niet benoemd zijn en wel overeen-

komst vertoon en met deze soort, doch naar mijne meening

toch niet dezelfde kunnen zijn, daar bij nadere beschouwing

verschillen te bemerken zijn. De in het Museum aanwezige

exemplaren zijn afkomstig van de Aroe-eilanden.


